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DRAGI UDELEŽENCI MLADINSKE 
POLETNE ŠOLE!

VESELI NAS, DA STE SI TO POLETJE 
VZELI ČAS ZA SLOVENŠČINO IN 

DRUŽENJE Z NAMI. IZKORISTITE VSE, 
KAR VAM PRINAŠA.

 
SODELAVCI MLADINSKE POLETNE 

ŠOLE SLOVENŠČINE
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JEZIKOVNI TEČAJ
V ponedeljek, 2. julija 2012, se bo tečaj 
začel z otvoritveno slovesnostjo, ki bo 
ob 8.30 v predavalnici Srednje vzgo-
jiteljske šole in gimnazije Ljubljana, 
potem se bomo razdelili v skupine in 
začeli s poukom. Ob 13.00 bo kosilo, po-
poldne pa ogled Ljubljane. 

Pouk bo potekal vsak dan od 9.00 do 
12.30 na Srednji vzgojiteljski šoli in gi-
mnaziji Ljubljana na Kardeljevi ploščadi 
16 v Ljubljani, ki je v bližini Dijaškega 
doma Bežigrad. 

PREHRANA
V dijaškem domu boste imeli polni 
penzion (zajtrk, kosilo in večerjo).  Prvi 
obrok bo večerja v nedeljo, 1. julija, za-
dnji pa kosilo v petek, 13. julija, oziro-
ma zajtrk v soboto, 14. julija (za tiste, ki 
bodo ostali do sobote). 

V Dijaškem domu Bežigrad se lahko 
prehranjujete tudi udeleženci Mladin-
ske poletne šole, ki stanujete pri soro-
dnikih. K obroku se morate prijaviti en 
dan prej ali zjutraj na recepciji dijaške-
ga doma.

7.00–8.30 zajtrk  1,5 EUR
12.30–14.30 kosilo     2 EUR
18.30–20.00 večerja  1,5 EUR

NAMESTITEV
Spali boste v dvoposteljnih oziroma tro-
posteljnih sobah. Vsaka soba ima svojo 
kopalnico, dijaki in dijakinje so ločeni 
med seboj. V Dijaškem domu velja hišni 
red, ki se ga morate držati. Hišni red 
prepoveduje kajenje, posedovanje in pi-
tje alkohola ter zahteva tišino po 22. uri. 
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TELEFONI IN INTERNET
Program in organizacija Mladinske po-
letne šole: +386 (0) 31 321819.

Najprimernejši čas za sprejemanje te-
lefonskih klicev v recepciji doma je med 
13. in 14. uro in med 19. in 22. uro. Tele-
fonska številka dijaškega doma je: +386 
(0)1 5340 061.

ODHOD
Svoj odhod načrtujte tako, da boste Di-
jaški dom zapustili v petek, 13. julija, 
po zaključku tečaja, možen odhod pa je 
tudi v soboto, 14. julija, po zajtrku.

SPREMSTVO
Vsak dan od 13.00 do 22.00 bodo za 
vas skrbeli asistenti Mladinske poletne 
šole, od 22.00 do jutra pa nočni dežurni. 
V domu so vam na voljo športni rekvizi-
ti, telovadnica in igrišča. 

V center Ljubljane boste lahko odhajali 
samo v spremstvu asistentov, kadar se 
boste tako dogovorili. Stroške prevoza 
pa boste morali kriti sami.
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NEDELJA, 1. 7.
od 15.00
Prihod udeležencev, ki
stanujejo v DDB
19.00
Sestanek s starši (DDB)

PONEDELJEK, 2. 7.
8.30
Otvoritev (SVŠGL)
9.30-12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)
15.00 
Ogled Ljubljane 
20.00
Spoznavni večer (DDB)

TOREK, 3. 7.
9.00-12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)
14.30
Veslanje po Ljubljanici ali kopanje 
20.00
Predavanje o fotografiji 

SREDA, 4. 7.
9.00-12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)
14.30
Pohod na Rožnik
20.00
Koncert skupine Orlek v okviru sre-
čanja Dobrodošli doma 

SPREMLJEVALNI 
PROGRAM
Po pouku in med vikendom bodo za vas 
organizirane različne kulturne, športne 
in zabavne dejavnosti ter izleti. Pri tem 
vas bodo spremljali asistenti in asi-
stentke Mladinske poletne šole. Upa-
mo, da boste uživali!

Pridržujemo si pravico do spremembe programa!
SVŠGL = Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija 
Ljubljana, DDB = Dijaški dom Bežigrad, MPŠ = Mla-
dinska poletna šola slovenščine
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ČETRTEK, 5. 7.
9.00-12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)
14.30
Veslanje po Ljubljanici ali kopanje 
20.00
Koncert skupine Pushluschtae (DDB)

PETEK, 6. 7.
9.00-12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)
14.30
Izlet na Dolenjsko (Stična, Muljava)
21.00
Ogled predstave Med dvema stoloma 
(letno gledališče Muljava)

SOBOTA, 7. 7.
Izlet na Gorenjsko (Bohinj)

NEDELJA, 8. 7.
Izlet na Primorsko 
(Škocjanske jame, morje)

PONEDELJEK, 9. 7.
9.30-12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)
15.00 
Ustvarjalne delavnice (DDB)
20.00
Sprehod v Ljubljano

TOREK, 10. 7.
9.00-12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)
14.30
Popoldne v BTC-ju
20.00
Ogled slovenskega filma

SREDA, 11. 7.
9.00-12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)
14.30
Turnir v odbojki/nogometu (SVŠGL)
20.00 
Nastop slovenskih dijakov iz 
Argentine in Kanade (SVŠGL)

ČETRTEK, 12. 7.
9.00-12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)
14.30
Kopanje 
20.00
Zaključni večer

PETEK, 13. 7.
9.00-12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)
12.30
Zaključek MPŠ s starši udeležencev: 
predstavitev skupin in podelitev 
potrdil
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LJUBLJANA
Ljubljana, prestolnica Slovenije, je sre-
dnjeevropsko mesto, ki leži med Alpa-
mi in Jadranskim morjem, v Ljubljanski 
kotlini, kjer se reka Ljubljanica izliva 
v Savo. Ponaša se z vsemi lastnostmi 
sodobne prestolnice: je geografsko, 
kulturno, znanstveno, ekonomsko, poli-
tično in administrativno središče Slove-
nije. Ljubljana je živahno mesto, polno 
presenečenj, naravnih lepot in kultur-
nih znamenitosti, ki pričajo o njeni raz-
gibani zgodovini. Jo poznaš?

› Oglej si slike in v vsaki vrsti poišči tisto, ki ni iz Ljubljane. 

MOSTOVI V LJUBLJANI

LAHKIH NOG 
NAOKROG

CERKVE V LJUBLJANI
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PLEČNIKOVE STAVBE V LJUBLJANI

KULTURNE USTANOVE V LJUBLJANI

TRGI V LJUBLJANI

UPRAVNE USTANOVE V LJUBLJANI
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IZLET NA DOLENJSKO

STIČNA
Stična je vas v odmaknjeni dolini blizu 
Ivančne Gorice in Šentvida. Najbolj znana 
je po edinem še delujočem cistercijanskem 
samostanu na Slovenskem, ki je obenem 
eden največjih kulturnih, sakralnih in ar-
hitekturnih spomenikov pri nas. Njegovi 
začetki segajo v leto 1132, v čas romanike. 
Samostan je kmalu postal versko, cer-
kveno, kulturno in gospodarsko središče 
Kranjske. V času reform Jožefa II. leta 1784 
je bil samostan razpuščen. Po 114 letih, 
leta 1898, so se beli menihi vrnili v Stično 
in še danes v cistercijanskem duhu »Ora et 
labora – Moli in delaj« nadaljujejo svojo pot. 

V Stični je leta 1428 nastal za slovensko 
slovstvo pomemben Stiški rokopis, eden 
prvih pisnih spomenikov v slovenščini. 

Skozi stoletja je samostan spreminjal svojo 
stavbno podobo. Vse do danes je ohranje-
no najstarejše jedro samostana, ki ga tvo-
rita križni hodnik in redovna cerkev. V pr-
vem nadstropju so muzejske in galerijske 
zbirke Muzeja krščanstva na Slovenskem, 
ki je državni muzej in osrednja slovenska 
muzejska ustanova na področju zbiranja, 
preučevanja in razstavljanja premične sa-
kralne kulturne dediščine. Del vrta v obzid-
ju na južni strani obsega meditativni park, 
ki je povsem oddaljen od drugih površin in 
urejen kot mirna, zelena trata.

V samostanu je živel pater Simon Ašič, zna-
ni slovenski zdravilec, ki je z veliko dobrote 
in potrpežljivosti razdajal obiskovalcem ze-
liščarsko znanje, ki ga je črpal iz takrat do-
stopne literature. Izkušnje drugih strokov-
njakov je dopolnjeval z lastnimi izkušnjami. 



11

SAMOSTAN, STIŠKI ROKOPIS, CISTERCIJANI, 
LEKARNA, KRIŽNI HODNIK, SIMON AŠIČ, ZELIŠČA, 
STIČNA

V križanki poišči skrite besede, povezane s stiškim 
samostanom:
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MULJAVA
Muljava je prijazna dolenjska vasica, ki 
se je spojila z imenom pisatelja Josipa 
Jurčiča. Tu je preživljal mladostna leta 
in pozneje v literarnih podobah opisoval 
utrip vasi in poteze domačinov. S svo-
jimi deli je postavil trdne temelje slo-
venskemu pripovedništvu. Napisal je 
prvi slovenski roman Deseti brat, vrsto 
daljših pripovedi (Domen, Jurij Kozjak, 
Dva prijatelja, Hči mestnega sodnika, 
Sosedov sin …), prvo slovensko trage-
dijo Tugomer in precej kratkih proznih 
pripovedi (Telečja pečenka, Moč in pra-
vica, Spomini ne deda, Kozlovska sodba 
v Višnji Gori …).

Jurčičevo rojstno hišo je leta 1826 po-
stavil pisateljev ded in do danes ni bila 
predelana. Sestavlja jo pet opremlje-
nih prostorov: veža s črno kuhinjo in 
ognjiščem, »hiša«, »kamra« in na drugi 
strani veže »štiblc« in klet. Na severni 
strani pa je podaljšana za majhen hlev, 
nad katerim je bil včasih lesen skedenj. 
Danes je na tem delu predstavljeno 
Jurčičevo življenje in delo. Slovenski 
etnografski muzej je v letih med 1966 
in 1979 domačijo dopolnil z dodatnimi 
objekti: čebelnjakom, kaščo in sušilni-
co za lan. Ob gozdiču je postavil leseno 
bajto – Krjavljevo kočo. Za Jurčičevo 
domačijo je čudovit naravni amfiteater, 
kjer domača gledališka skupina tradici-
onalno uprizarja Jurčičeva dela.

> Poskusi ugotoviti naslove Jurčiče-
vih del: 

N E K J E . . .  
(Tone P a v č ek)

Nekje na Dolenjskem so kraji,
kjer dosti je trnja in dosti rož,

a zemlja je žena, ki že s smehljaji
vžge srca najtrdnejših mož.

Tam pesmi so pisana polja,
verzi samotne, ozke poti

in trdna, nezmagana volja
kot ritem povsod valovi.

Tam žita, do prsi visoka
vsako poletje šume

in vsaka dlan je trda, široka,
kot so široki in dobri ljudje.

Tam gre življenje od leta do leta,
večno isti, zaključeni krog,

dokler v grob ne pospremijo kmeta
vaščani in zemlja in bog.

A smrt nič ne menja ne zbriše:
polje ostane in delo in kruh

in po starem beljene nizke hiše
in v hišah po starem življenju duh.

Iste prastare podobe na steni
in vedno enake skrbi,

življenje, ki tre se in peni
in zvon, ki le tole doni:

Nekje na Dolenjskem so kraji,
hiša, vinograd, košček polja.
Tam so meseci sami maji,
tam sem nekoč bil doma.
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ŠKOCJANSKE JAME
Škocjanske jame  je izoblikovala reka 
Reka, ki izvira pod Snežnikom. Najprej  
teče  po površju, nato pa, ko doseže 
Kras, kjer je površje iz apnenca,  izgine v 
podzemlje. Po 34 km se spet pojavi blizu 
Jadranskega morja kot izvir reke Tima-
ve. V deževnem času je pogled na veliko 
reko, ki izginja v podzemlje 160 m globo-
ko prav veličasten in zastrašujoč.

Za turiste so odprti samo nekateri deli 
jam. Ogled se ponavadi začne v Tihi 
jami, ki ima zelo nizek strop, bogat s 
kapniki. Njen najlepši del je Velika dvo-
rana (70 m x 120 m), v kateri se strop 
boči najmanj 30 m visoko. Tu so orjaške 
kapniške strukture (stalagmiti in sta-
laktiti), pri izhodu iz dvorane pa je na-
rava izoblikovala kapnike v obliki orgel. 
Od tam se že sliši šumenje reke. Del 
Škocjanskih jam, po katerem teče reka 
Reka – Šumeča jama – je pravzaprav 
okoli 3,5 km dolga, 10 do 60 m široka in 
prek 100 m visoka podzemna soteska. 
Pot nas vodi še skozi Dvorano ponvic, ki 
so ena od posebnosti Škocjanskih jam.

Škocjanske jame so bile zaradi svoje iz-
jemne velikosti in lepote leta 1986 vpi-
sane v seznam svetovne naravne dedi-
ščine  pri Unescu

Še nekaj zanimivosti:
•	 jame so dobile ime po vasi Škocjan, 

ki leži nad njimi.
•	 največji kapnik med stalagmiti, 

imenovan Orjak, je visok kar 15 m.
•	 Martelova dvorana je ena izmed 

največjih podzemnih dvoran v 
Evropi. Visoka je 146, široka 120, 
dolga pa 300 m.

•	 v jamah prebiva tudi veliko žival-
skih vrst – več vrst netopirjev, pod-
zemni rakci in hrošči in svetovno 
znana človeška ribica.

•	 v udornih dolinah se pri dnu zadr-
žuje težji hladen zrak, iz jame pa 
pri stropu izhaja zrak s stalno tem-
peraturo okoli 12 stopinj, zato na 
majhni razdalji srečujemo alpske 
in submediteranske rastline.

•	 današnja turistična pot znaša 3000 
m in približno 500 stopnic. Jamo 
vsako leto obišče skoraj 90.000 
obiskovalcev.
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1. kanjon
2. človek, ki raziskuje jame
3. kapnik, ki nastane na tleh in raste navzgor
4. vas, po kateri so jame dobile ime
5. reka, ki izgine in teče pod zemljo
6. kapniki v obliki skodelic, ki so zložene druga nad drugo
7. kamenina, ki prepušča vodo
8. človeška ribica ali močeril ali
9. svet pod zemljo
10. pokrajina v Sloveniji, kjer se nahajajo Škocjanske jame
11. podolgovat prostor, narejen v zemljo
12. kapnik, ki nastane na stropu in raste navzdol

Reši križanko.
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GREMO NA MORJE 
Slovenska obala je dolga 43.157 metrov  
in je najkrajša evropska obala (razen 
obale Bosne in Hercegovine in Monaka). 
Delijo si jo tri občine: Koper, Izola in Pi-
ran. Na severu meji na italijansko obalo, 
na jugu pa z reko Dragonjo na Hrvaško. 
Obalo oblivajo Koprski, Strunjanski in 
Piranski zaliv.

Ali poznate slovenske obalne kraje? 
Kateri je kateri?

SEČOVELJSKE SOLINE

STRUNJAN

PIRAN

IZOLA

KOPER

PORTOROŽ
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PIRAN
Piran je _______________________________________v 
Slovenski Istri, ki leži na samem rtu Piranskega polotoka. 
Mesto je pravzaprav en sam velik muzej, saj ima ohranjeno 
srednjeveško zasnovo z zanimivo arhitekturo ter ________
_______________________________. Ozke ulice in tesno 
stisnjene hiše dajejo mestu ________________________
_________. Piran je danes upravno in tudi pomembno tu-
ristično središče. Najbolj opazna stavba v mestu je nedvo-
mno stolna cerkev Sv. Jurija, ki je tudi ________________
_______________________. Cerkev je nastala približno v 
12. stoletju, današnjo podobo pa je dobila leta 1637. Cerkve-
ni zvonik je _____________________________________. 
Ob obali je sprehajalna pot, ob kateri je ________________
________________, ki ponujajo morsko hrano.

a) pomanjšana 
kopija zvonika Sv. 
Marka v Benetkah
b) staro 
mediteransko in 
pristaniško mesto
c) zaščitnik mesta 
Piran
d) vrsta manjših 
gostilnic
e) prav poseben 
čar
f) bogato kulturno 
dediščino

Sprehodite se po mestu in si oglejte piranske znamenitosti. Poiščite Tartinijev 
trg, Benečanko, občinsko palačo, Ložo, Tartinijevo hišo, staro mestno obzidje 
in akvarij. Kaj je na slikah?

PIRAN
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BOHINJ
Bohinj je ena najlepših dolin v osrčju 
Julijskih Alp. Visoke gore, zeleni goz-
dovi, lepe planine, prijazne vasi in ču-
dovito jezero ponujajo obiskovalcem 
nepozabna doživetja. Pozimi je Bohinj 
smučarsko središče, poleti pa privablja 
kopalce, kajakaše in planince. 

Poveži slike in besedilo ter nad bese-
dila zapiši ustrezne naslove. Poveži 
slike in besedilo ter nad besedila za-
piši ustrezne naslove.

_________________
je visok 78 m in ima 

ob sebi 25 m visokega 
bratca. Voda priteka po 

neraziskanih rovih iz 
500 m višjega Črnega 
jezera. Voda nato teče 

po strugi Savice in 
se izliva v Bohinjsko 

jezero.

_________________
je tradicionalna prireditev, s katero 
Bohinjci praznujejo konec pašniške 
sezone. Takrat planšarji (pastirji v 

planinah)  s planin v dolino pripeljejo 
vso živino.

_________________
je največje slovensko stalno 
jezero, dolgo 4100 m, široko 
1200 m in globoko do 45 m. 

V njem živi 65 vrst alg, 8 
vrst mehkužcev in vsaj 15 

vrst rib. Gladina vode se ob 
močnem deževju zviša za 
2 do 3 m. Jezero se poleti 

ogreje do 22 stopinj, pozimi 
pa rado zamrzne.

_________________
izdelujejo na bohinjskih planinah po 
tehnologiji ementalskega sira. Od 

njega se razlikuje po velikosti. Premer 
hlebca je namreč 65 cm, višina 16 

cm, tehta pa od  40 do 50 kg. Okus in 
vonj sira sta prijetna in spominjata 

na orehe. Spada v skupino trdih sirov. 
Zori več kot mesec dni. 

_________________
je visokogorsko smučišče 
nad Bohinjskim jezerom. 

Sodobna gondolska žičnica 
pripelje obiskovalce na 
nadmorsko višino 1537 

m, kjer je razgled na 
Bohinjsko kotlino.

_________________
je bila zgrajena verjetno že 
pred letom 1300. Posebej 
zanimiva je glava Janeza 

Krstnika iz leta 1380. 
Cerkev je bogato poslikana 
s freskami, najstarejše so 

iz 14. stoletja. 
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MALO KULTURE, 
PROSIM
MED DVEMA STOLOMA
Na Muljavi, rojstni vasi pisatelja, publi-
cista, prvega slovenskega romanopisca 
Josipa Jurčiča, domačini že več kot 30 
let v naravnem amfiteatru pod pisate-
ljevo domačijo pripravljajo gledališke 
predstave. Ljubezen do letnega gledali-
šča je tudi letos združila več kot 40 Mu-
ljavcev, ki so pripravili uprizoritev Jur-
čičevega romana Med dvema stoloma. 
Zgodba se odvija med poletjema 1870 in 
1871, epilog pa štiri leta kasneje. V po-
letnih mesecih se družina Kralj in Luiza 
Vit odpravijo na posestvo na podeželju, 
kjer jih z veseljem pričakajo župan in 
krčmar Pridan ter njegova hči Tončika. 
Dekleti se spoprijateljita. Tončika me-
stni gospodični razkrije svojo ljubezen 
do sosedovega sina, izobraženega in 
bogatega Nikolaja Kolodeja. Mladostni-
ška zaljubljenost preraste v zaroko, 
vplete pa se Luiza, ki s svojo lepoto in 
sladkimi besedami mladeniča zapelje. 
Zaroka se razdre. Kmalu nato Nikolajev 

dom pogori, v požaru umre tudi njegov 
oče. Ko za nesrečo izve Luiza, se raz-
krije njena prava podoba – pri vaškem 
mladeniču jo je zanimal le denar. Razo-
čarani Nikolaj se poskuša vrniti k svoji 
prvi ljubezni, a Tončika ni naivno dekle, 
zato ga zavrne. 

SLOVENSKI FILM: 
PISMA SV. NIKOLAJU
Zgodbe petih žensk in moških se pre-
pletejo na predvečer božiča v Varšavi. 
Vsi imajo različne življenjske sloge, 
drugačne prioritete in vsi so v svojem 
življenju nekaj izgubili. Skupno jim je 
edino to, da si vsi želijo spremembe. 
Kako bo vsak od njih preživel božič in 
kako bo ta večer vplival na njihova na-
daljnja življenja si bomo ogledali v polj-
ski romantični komediji, ki jo je režiral 
slovenski režiser Mitja Okorn.
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NASTOP SLOVENSKIH DIJAKOV 
IZ ARGENTINE IN KANADE
Vsako leto se Mladinske poletne šole 
udeležujejo tudi slovenski dijaki iz Ka-
nade in Argentine, ki se tam pridno uči-
jo slovenščino. Iz oddaljenih dežel bodo 
tudi tokrat med nas prinesli pesem in 
ples ter nam tako prikazali košček ka-
nadske in argentinske kulture. 

Iz Argentine tokrat prihaja 41 dijakov (5 
iz Bariloč in 36 iz Buenos Airesa), ki so 
pet let obiskovali slovenski srednješol-
ski tečaj ravnatelja Marka Bajuka v Bu-
enos Airesu oziroma sorodni tečaj dr. 
Vojka Arka v Bariločah. V svojem krat-
kem kulturnem programu bodo priž-
gali kres – fogon, ob ognju bodo peli in 
plesali slovenski in argentinski narodni 
ples ter recitirali poezijo pesnika Tone-
ta Kuntnerja, odlomek pesnitve Martin 
Fierro v prevodu dr. Tinete Debeljaka, 
domoljubno poezijo Ignacija Lavriča ter 
izseljensko himno Slovenija v svetu, 
besedilo dr. Marka Kremžarja. 
 

KONCERT SKUPINE 
PUSHLUSCHTAE
Pushluschtae /izgovorjeno: pušlušte/ je 
a-capella skupina osmih fantov, katere 
ime bi se gotovo pojavljalo vrezano v 
drevesa in načečkano na zidove javnih 
zgradb, če bi ga njihovi oboževalci znali 
pravilno napisati. Na slovensko glas-
beno sceno že nekaj let vnašajo svežo 
energijo, v tem času pa se je nabralo 
že toliko nastopov, da bi jim jih zavidali 
celo narodno-zabavni ansambli. Priha-
jajo iz različnih krajev Slovenije, center 
njihovega delovanja pa je Ljubljana, kjer 
preživljajo študentska leta. 

Ljubezen do glasbe in ustvarjalnost sta 
jih pripeljali do (za slovenske razmere) 
še redkega koncepta petja: klasično 
tradicionalno slovensko a cappella for-
mo moškega okteta so nadgradili z za-
bavnim, »pop-rock-jazz« repertoarjem 
in ji dali nove razsežnosti s svojo mla-
dostjo, svežino in »prismuknjenostjo«.    
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DOBRODOŠLI DOMA 2012 IN 
KONCERT SKUPINE ORLEKI
V sklopu srečanja Slovenk in Slo-
vencev iz zamejstva, sveta in do-
movine »Dobrodošli doma 2012«, 
ki ga organizira Urad Vlade RS za 
Slovence v zamejstvu in po svetu, 
se bomo udeležili koncerta skupi-
ne Orlek. Skupina izhaja iz Zagorja 
ob Savi, zato so si nadeli ime po 
hribu na samem obrobju Zagorja. 
Njihova glasba je izvirna mešanica 
rock'n'rolla, nekakšen »folk punk 
polka rock«. Pestra instrumentalna 
zasedba pa jih uvršča v etno folk 
glasbo. Posebnost skupine Orlek so 
besedila, ki so socialno-humorno 
obarvana. 

Zapojte z Orleki.

KO SO LIPE CVETELE

Prijetno popoldne in hladen vetrič
pod krošnjami starih dreves.

Klopca v gaju, brstenje v maju,
poslušava ptiče žgolet.

Najprej mal' malce sproščeni klepet, 
kako lepo je živet,

gradiva načrte, tvoje oči so zazrte v seri-
jo mojih besed.

Pa sva sanjala vikend na morju, gradila 
bajto v Zagorju,

tako lepo je sanjati v dvoje.
 

Da ni res, to ni res.

Ko so lipe cvetele in bil je lep maj,
sva šla na sprehod v gaj,

ko so lipe cvetele in je bil maj,
sem na klopci obljubil ti raj.

Mobi v tvoji torbi
kar naprej je brenčal,

najraj' bi ga v grmovje zagnal,
postala si živčna, kasneje še zbirčna,

počasi izgubljam te.
Pa sva sanjala vikend na morju, gradila 

bajto v Zagorju,
nato pripeljal se on je z BMW-jem.

In si šla, si odšla.

Ko so lipe cvetele in bil je lep maj,
sva šla na sprehod v gaj,

ko so lipe cvetele in je bil maj,
sem na klopci obljubil ti raj.
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BTC – ENO NAJVEČJIH 
NAKUPOVALNIH SREDIŠČ 
V EVROPI
BTC je največje nakupoval¬no, poslovno 
in rekreativno zabavišče v Ljubljani, 
ki ga vsako leto obišče 20 milijonov 
obiskovalcev. BTC poleg več kot 450 
malih butičnih trgovin in nekaj deset 
veleblagovnic ponuja tudi več kot 
8000 brezplačnih parkirnih mest, 
avtopralnico, pošto, lekarno, banke, 
turistične agencije, finančne točke, 
gostinske lokale in mini pivovarne. V 
BTC-ju se vedno kaj dogaja: degustacije, 
nagradne igre, odbojka na mivki, 
razstave, nastopi znanih glasbenikov 
... Nakupovalno središče je z mestnim 
središčem povezano z mestnim 
avtobusom in z vlakom z ljubljanske 

železniške postaje, v samem mestu 
pa se lahko prevažate z brezplačnim 
avtobusom. 

Če ste ljubitelji trgovskih središč, vam 
bo obisk BTC-ja pisan na kožo!

Poveži izdelek s trgovino:
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ZDRAV DUH V 
ZDRAVEM TELESU

VESLANJE PO LJUBLJANICI
Ljubljanica je reka, ki na svoji poti od 
Notranjske proti Savi večkrat ponikne 
pod zemljo in drugje spet izvira, vsakič 
pa se ji ob tem spremeni tudi ime. Re-
čemo ji tudi reka sedmih imen. 
Doslej smo vanjo zrli z mostov, ki kra-
sijo center Ljubljane, zdaj pa jo bomo 
spoznali še z druge plati. Člani Kajak 
kanu kluba Ljubljanica bodo poskrbeli, 
da se bomo varno popeljali po reki in si 
ogledali mestni vrvež kar iz kanuja.
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Dobro glej okoli sebe in razvr-
sti panoramske sličice, kot si 
jih videl na poti po Ljubljanici.
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ROŽNIK
Rožnik je hrib v Ljubljani in priljubljena 
sprehajalna točka Ljubljančanov. Vrh 
Rožnika se imenuje Šišenski hrib (429 
m), bolj obiskan pa je Cankarjev vrh 
(394 m), poimenovan po pisatelju Ivanu 
Cankarju, ki je v letih med 1910 in 1917 
živel na Rožniku. V isti stavbi je danes 
gostilna, v eni od sob pa je ljubljanski 
Mestni muzej uredil Cankarjevo spo-
minsko sobo. 

Nad hišo stoji Cerkev Marijinega obi-
skanja, na livadi pod njo pa je prostor 
za različne prireditve ali slavnosti. Na 
tem mestu je tradicionalno vsakoletno 
praznovanje praznika dela (1. maj). Ob 
tej priložnosti se pred cerkvijo prižge 
kres. Podelijo pa tudi literarno nagrado 
Kresnik.

Dopolni manjkajoče črke in ugani, ka-
tero literarno nagrado vsako leto po-
delijo na Rožniku.

IVAN CANKAR
6 7

 1 2 3 4 5 6 7

CERKEV MARIJINEGA OBISKANJA

  GOSTILNA ROŽNIK

1 2

4

3

5
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KOPALIŠČE ATLANTIS IN 
KOPALIŠČE LAGUNA

V poletnih dneh postane v Ljubljani obi-
čajno zelo vroče. Takrat je prosto popol-
dne najbolje izkoristiti za vodno osveži-
tev. Blizu centra Ljubljane se nahaja več 
kopališč. Mi bomo svojo plavalno kondi-
cijo preizkusili na kopališču Atlantis in v 
kopališkem kompleksu Laguna.

Vodno mesto Atlantis je edinstven del 
BTC Cityja, najpomembnejšega naku-
povalnega, poslovnega, in rekreativ-
no-zabaviščnega središča v Ljubljani. 
Atlantis je vodni park za vse generacije: 
tako za tiste, ki si želijo adrenalinske za-
bave, kot za tiste, ki potrebujejo umirje-
no sprostitev. Kopica urejenih bazenov 
je ne glede na letni čas in vreme goto-
vo prava izbira za aktivno, zabavno in 
sproščeno preživljanje prostega časa. 
Ne pozabite kopalk in brisače!

TURNIR V ODBOJKI
Kdo je boljši v odbojki? Vabimo vas, da 
sestavite ekipe in se spustite v boj za 
pokal mladinske poletne šole 2012 in za 
praktične nagrade. Upamo, da se bodo 
letos opogumili tudi lektorji in asistenti 
in sestavili svojo ekipo.  Le kdo bo zma-
govalec letos? 

Mestna plaža Laguna je kopališko - za-
bavni kompleks na prostem v zelenem 
delu Ljubljane, ki nudi sprostitev in pre-
življanje prostega časa v treh unikatno 
zasnovanih zunanjih bazenih z ogreva-
no vodo in na tlakovanih ter travnatih 
površinah ob bazenih. Za sprostitvene 
užitke in zabavo nudijo več kot 60 vo-
dnih efektov, veliko otroško igrišče, 
mini kino, dnevno animacijo za otroke 
in odrasle ter športne aktivnosti. 



27

SODELAVCI 7. MLADINSKE 
POLETNE ŠOLE SLOVENŠČINE

red. prof. dr. Marko Stabej, predstojnik 
Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Mihaela Knez, Damjana Kern, vodenje 
in organizacija Mladinske poletne šole 
slovenščine

Lektorji
Katja Kralj
Matej Klemen
Tanja Kotnik
Alenka Ličen
Nuša Delo Lale
Zorka Herman
Jasna Maček
Marta Marinko
Mateja Mivšek 
Lara Pižent
Jasna Zupan
Maja Bračika Piščanc
Ana Brejc
Tjaša Alič
Anja Strajnar
Mateja Ban
Špela Zupan
Helena Nadižar 
Tina Jugovič
Irena Jerovšek Vogrinc

Asistenti
Mateja Rakovec
Martin Lissiach
Urška Spitzer  
Petra Rajk
Maja Rančigaj 
Ema Golob
Maja Đević
Miša Bitenc Hernčič
Urška Vranjek
Tjaša Kocjan
Irina Lešnik
Jerneja Batista
Nika Merljak
Živa Čebulj
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7. Mladinska poletna šola slovenščine
Vodnik po programu.

Uredili Mihaela Knez in Damjana 
Kern, oblikovala Nina Urh, založila 
Znanstvena založba Filozofska 
fakultete Univerze v Ljubljani, izdal 
Center za slovenščino kot drugi/tuji 
jezik pri Oddelku za slovenistiko, za 
založbo Andrej Černe, dekan Filozofske 
fakultete, tisk Birografika Bori d. o. o.

Naklada: 300

Publikacija je brezplačna.
Prireditev sofinancirata Ministrstvo 
za šolstvo in šport in Urad RS za 
Slovence v zamejstvu in po svetu.

© Univerza v Ljubljani, Filozofska 
fakulteta, 2012. Vse pravice pridržane.

Ljubljana, julij 2012


